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 ٕإن إمحلس هلل ثـاىل حنمسٍ ووس خـَيَ ووس خغفٍص وهـوذ ابهلل ثـاىل من رشور ٔأهفس يا   

 فٕاهَ من هيسًَ هللا فال مضي هل ومن ًضَي فال ُادى هل ،  ٔأؾٌلًيا  و سُئات 

 ؾحسٍ ورسوهل إال رشًم هل ؤأصِس ٔأن محمس ٕإال هللا وحسٍ ؤأصِس ٔأن ال ٕإهل  

 ٕإىل ًوم إدلٍن مث ٔأما تـس .. ومن ثحـِم إبحسان  هللا ؿَََ وؿىل أهٓل ؤأحصاتَ ظىل 

 

 .. مفصحدا جنك   

 ًلال ًيا ًوم إًلِامة مصحدا جنك  

 ٔلن ٔأُي إًيار ًلول تـضِم ًحـغ ؾَاذإ ابهلل المصحدا جنك .. 

 هللا ؿَََ وسمل  حة إًـمل ؤأثرشمك حبسًر إًيىب ظىلمفصحدا جنك اي ظَ  

خسإرسوهَ فامي تُهنم ؛   )ما إجمتؽ كوم يف تُت من تَوت هللا ًخَون نخاب هللا ًو

 ٕإال ىًزت ؿَهيم إًسىِية ، وغضُهتم إًصمحة ، وحفهتم إملالئىة ، وذهصمه هللا فمين ؾيسٍ( 

 

ْن َأْمِصََن ۚ َما ُنيَت )َوَنَش   وجماًس إًلصأٓن ىه جماًس إحلَاة  كال ثـاىل  ََْم ُروًحا ّمِ َ ً
ِ
ِْيَا إ  ِِلَ َأْوَح

هَم ٍهََتِْسي ثَْسِري   ه
ِ
هَضاُء ِمْن ِؾَحاِدََن ۚ َوإ َِ َمن و ِْسي ِت ٍُ هُوًرإ َّنه َْيَا ـَ ِىن َج ميَاُن َوًَػ 

ِ
ًِْىذَاُب َواَل إاْل  َما إ

ىَلٰ  
ِ
خَِلمٍي( إ س ْ إٍط مُّ  ِِصَ

 المحاضرة األولى
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ََُماِت َأَوَمن ََكَن )وكال ثـاىل  ثَُُلُ يِف إًؼُّ َِ يِف إًيهاِس هَكَن مه َْيَا هَلُ هُوًرإ ًَْمِِش ِت ـَ ٍُ َوَج يَا َْ ِْخًا فَبَْحَِ  َم

هْنَا ۚ (   ًََُْس ِِبَاِرجٍ ّمِ

 تَ  مفن ؿاش مؽ نخاب هللا جي وؿال مذـٌَل هل وؿامال 

 ؿاش إحلَاة إًعَحة  وسـس تيفسَ وحبَاثَ 

  َ  إحلَاة إًعَحة  س ؾنتـُ س ؾن إًلصأٓن  َ ـُ ومن ت

ٍُ ًَْوَم إًِْلَِاَمِة َأْْعَٰى(  رُشُ َُضًة َضيًًك َوحَنْ ـِ نه هَلُ َم
ِ
 )َوَمْن َأْؾَصَض َؾن ِذْنصِي فَا

 د  ابًحـس ؾن نخاب هللا جي وؿال وإإلنخئاب ولك مٌغعات إحلَاة ٕإمنا حِص  فاًلَق وإًخوحص 

 ٔأسبٔل هللا جي وؿال  ىف ُشإ إملًكن إًعَة ءوابدىء ذى تس 

 هللا جي وؿىل ًِا  َن اظعفإُشٍ إًيـمة  إًىت  ٔأن ًمت ؿََيا 

ِْيَا ِمْن ِؾَحاِدََن( ٍَن إْظَعَف ِ ًِْىذَاَب إَّله  )مُثه َأْوَرزْيَا إ

 

 دذعِم هللا  جي وؿال جىذاتَإٕ ن ٔأن ىىون مم و ، هللا ٔأن جيـَيا مهنمفًسبٔل  

 ..ٌَل وْعال ودؾوة وظربإ ؿىل ذِل لكَ ؿِ  

 

شٍ إًسورة هحسٔأ ىف إًخفسري  -   سورة مىِةمن ٔأول سورة إٔلؾصإف ُو

شإ ًـىن   رإء إإلظعالحِة ىف مـىن إملىك وإملسىنؿىل ٔأرحج إًخفسريإت وؿىل ٔأرحج إلٓ ُو

 . حىت وٕإن ىزل تغري إملسًيةة ؤأن إملسىن ما ىزل تـس إًِجصة ما ىزل كدي إًِجص  ٔأن إملىك 

 ىة فاملىك ما ىزل كدي إًِجصة وٕإن مل ًزنل مب 

 ن مل ًزنل ابملسًية  ما ىزل تـس إًِجصة وإٕ وإملسىن

شإ إًخلس مي ُو ٔأضحط إًخلس اميت ىف إًخفًصق تني إملىك وإملسىن    ..ُو
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 : ٌوَلصأٓن إملىك موإظفات من ٔأمهِا 

 .ونثري إًفوإظي  ، وكََي إٔلحًكم، ٔأهَ ٍصنز ؿىل جاهة إإلؾخلاد  

خحسث ؾن إإلميان ٔأنرث من إحلسًر ؾن إًدرشًؽ   ، ًو

 ًكد إًدرشًؽ ٍىون َندرإ ٔأو كََال جسإ ىف ُشإ إًلصأٓنتي ٍ 

شإ ىف حلِلة إٔلمص  ما ٔأحوجٌا ٕإًََ ًخعِص ُشٍ إًلَوب    ، ُو

خبٔظّ   مؽ  نخاب هللا جي وؿال ةأًٓ ةي أًًٓو

 ًسدضفى هبشإ إًلصأٓن من ٔأمصإضيا إًؼاٍُص وإًحاظية ف  

 . فاًلصأٓن نٌل ثـَمون لكَ صفاء تبٔذن هللا جي وؿال

 

 َّلهص إٔلؾصإف فهيا ؛  َت هبشإ سالمسورة إٔلؾصإف س  

 .ور ىه ٔأؾصإف إًسُّ   - نٌل س َبىٔت مـيا - وإٔلؾصإف 

 .رشفات إًـاًََ ًِشإ إًسور إً  ( ٔأو :  إحلجاب إَّلى رضب تني إجلية وإًيار ) 

 : ملعس إًسورة إًـام 

 ،  دإمه وؿاكدة من ؿا، ثحؽ إًصسي ع تني إإلميان وإًىفص وؿاكدة من إٔأَّنا حصنز ؿىل س ية إًرصإ 

شإ من ًوإزم مـصفة إًخوحِس وإإلميان تَ  ُو

  ، ومن ًوإزم مضادإت ُشإ إًخوحِس وإًحـس ؾيَ ؾَاذإ ابهلل 

 وظفاثَ  حسًر ؾن هللا ؤأسٌلءٍ، و فٕان إًلصأٓن لكَ حسًر ؾن إًخوحِس  

 ٍ هللا جي وؿال ىف ُشإ إًىون والكمَ ؾن إًلسر وما ٌسريّ    ةؤأحًكمَ إًىوهََ وإًرشؾَ

شهص ٔأمثةل سزيا ؾٌل ًضاد ُشإ إًخوحِس من إًىفص ؤأكوإل ٔأُي إًىفص وإًلصأٓن حي   ٌَمؤمٌني ًو

شهص جزإء إًًكفٍصن  ؤأمثةل  شهص جزإء إملوحسٍن ًو  .ًٌَكفٍصن ًو
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ثَاِنَ ) وَّلِل من ٔأحس إًخفسريإت ًلول هللا ثـاىل -  ٔأهَ لكٌل ذهص حال ٔأُي إجلية ( مه

 . َاذإ ابهلل جي وؿال فشهص حال إملـصضني من ٔأُي إًيار ؾ زىّن  

 ، إًسورة جس خـصض ُشإ إٔلمص من ٔأوهل ٕإىل ٔأدٍص   -

 ،   ةثخحسث ؾن مضِس إلٓدص  ، مث ؿَََ إًسالمثبىٔت من ٔأول ذَق أٓدم  

 وإحملادزة تني ٔأُي إجلية ؤأُي إًيار

  هَ  دؾوإ كومهم وهَ  رد كومهم ؿَهيم ثحنّي  ،مث ثحسٔأ ىف ذهص إٔلهخِاء وإملصسَني وإحسإ ثَو إٔلدص 

 ، ةمعريمه ىف إلٓدص ُو َكهت جناة إملؤمٌني ابًيجاة ىف إدلهَا وما  وهَ 

 من جًس ْعَِم إؾلوجهتم  جزإءً ع وهَ  ٔأن هللا جي وؿال هّو ، وثخحسث ؾن ٔأُي إًىفص  

  ٓ  ..دص ُشٍ إٔلمور ٕإىل أ

 

 ٔأؾوذ ابهلل من إًض َعان إًصجمي ثسم هللا إًصمحن إًصحمي تـس   ًلول هللا جي وؿال -

 )إملط(

ا من إًسور إًحادئال ذهص ىف ُشٍ إًسورة نوهللا جي وؿ  ةٌل ذهص ىف غرُي

ِا إًـٌَلء نثريإ   ابحلصوف إمللعـةمبا ٌسمى    وكس ثياًو

 

 ٔأَّنا حصوف ذهصت ًإلجعاز وإًخحسى ؤأكصب إٔلكوإل ًِشٍ إحلصوف إمللعـة -

 خنك ًلول اي مـرش إًـصب اي فعحاء إًـصب كس ٔأثٌُا ًنك جىذاب ُو من ًغ  ؤأن هللا جي وؿال 

و من ُشٍ إحلصوف فٕاذإ ٔأس خعـمت ٔأن ثبٔثوإ مبثُل   . فبٔثوإ، ُو

 

 ٔأهَ ما من سورة ذهصت فهيا ُشٍ إحلصوف إمللعـة ؛دذَاروإدلًَي ؿىل ُشإ إالٕ  -

 . من ظفاثَ ةظف ثحـت تشهص إًلصأٓن ٔأوٕإال أ   
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ََْم (مفـيا ُيا ىف ُشٍ إًسورة كال  -  َ ً
ِ
 )إملط * ِنَخاٌب أ ىزَِل إ

شإ ًسٌي ًوو ثددـت   لك إًسور ًوجست ما ذهصثَ ِل ُو

ٌِنَي (ًلول  َِ َوِذْنَصٰى ٌَُِْمْؤِم ًُِخيِشَر ِت  َُ ٌْ ََْم فاََل ٍَُىن يِف َظْسِرَك َحَصٌج ّمِ َ ً
ِ
 )ِنخَاٌب أ ىزَِل إ

 فِو نٌل ُو كصأٓن ًخىل فِو نخاب مىذوب ، ٔأى إًلصأٓن ِنَخاٌب : 

 . ىف إملعح  وإًىذة مبـىن إًضم فِو مىذوب من حصوف ٔأهمت حصوَّنا ؾيسمك 

 مض تـضِا ٕإىل تـغ ومضت إًسورة ٕإىل إًسورة ومضت إلًٓة ٕإىل إلًَٓ فِو نخاب هبشإ إٔلمص 

 . سوإء َكن كصأٓن ٔأو نخاب فٌِل مبـىن وإحسو 

 

ََْم : - َ ً
ِ
 ٔأى ٔأىزهل هللا جي وؿال ٕإًَم ٔأهيا إًصسول  أ ىزَِل إ

 فال ٍىن ىف ظسرك حصج ًـىن ال ٍىن ىف ظسرك ضَق والصم مٌَ

 ملاذإ ٔأىزهل هللا؟

 - :  َِ  وإإلهشإر ُو ٕإؿالم ثىشء خموف ًُِخيِشَر ِت

 - : َِ  من س َرتك ُشإ إًلصأٓن ًَجحس تَ ًَضاد دؾوة إًخوحِس ًُِخيِشَر ِت

 ٔأهت ثيشٍر ختوفَ تـاكدخَ ىف إلٓدٍص ؾَاذإ ابهلل جي وؿال 

 ًياس وثلمي تَ إحلجة ًخروف تَ إ 

ٌِنَي  :  ٔأى ثشهصمه مبا ًًذفـون تَ  َوِذْنَصٰى ٌَُِْمْؤِم

 

ُو إْلًََْحاِب (وَّلِل كال ثـاىل  ََخََشنهَص أ ًو ًِ َِ َو هُصوإ أآَيثِ ج ََسه ًِ ََْم ُمَداَرٌك  َ ً ِ
ٍُ إ  )ِنَخاٌب َأىَْزًْيَا

 . ٌَلَةفٕاذإ حعي إًخسجص وإًخفِم ملـاىن إًلصأٓن ًلؽ إًخشهص وإإلثـاظ 

 

 



 الشيخ محمد فريد          أيسر التف اسير 

        ~ 7 ~ 

 ه  6341 – 6341الفرقة الثانية                                             معهد شيخ اإلسالم العلمي 

ٌِنَي(كال  -  ٌَُِْمْؤِم  )َوِذْنَصٰى 

 ملاذإ مل ًلي وذهصى ٌَياس ؟؟

 ُشإ إًلصأٓن ًزنل ؿىل ٔأُي إإلميانٔأن  -نٌل س َبىٔت مـيا  -ٔلن ٔأُي إإلميان مه إمليخفـون تَ ٔلهَ  -

زنل ؿىل ٔأُي إًصجس وإًًصة فزيدإدون رجسا ٕإىل رجسِم ،  فزيدإدون تَ ٕإمياَن    ًو

 . ؾَاذإ ابهلل جي وؿال 

 

ََاَء(ًلول  ًِ َِ َأْو وإ ِمن ُدوِه ـُ هِد ِّنُكْ َواَل ثَد ج ن ره َْنُك ّمِ َ ً ِ
وإ َما أ ىزَِل إ ـُ هِح    ) إث

 ُيا ٔأمص ابإلثحاع  وَّنىى ؾن إإلثحاع

و ف   ىزل ٕإًَيا من هللا جي وؿال من إًىذاب وإًس ية ثحاع ما أ  إبٔمص إبثحاع إحلق ُو

  جي وؿال ٕإىل هخَِ ئَت من ثددؽ ؟ ثلول ٔأثحؽ ما ٔأوحاٍ هللافٕاذإ س ُ  

 وما ُو إَّلى ٔأوحاٍ ؟ إًىذاب وإًس ية  

 

وإ(  ـُ هِد ِّنُكْ َواَل ثَد ج ن ره َْنُك ّمِ َ ً ِ
وإ َما أ ىزَِل إ ـُ هِح  ٕإثحاع من؟ًوىن ، َّنىى ؾن إإلثحاع  )إث

ََاءَ  ًِ َِ َأْو وإ ِمن ُدوِه ـُ هِد َاء من ص َاظني ٔأو ٔأح :  َواَل ثَد   دار سوءٔأى ال ثددـوإ ٔأُوإء من حصوَّنم ٔأًو

 . ىزل ؿََنك ٔلجي ما متَََ ؿَهيم ٔأُوإؤمهًخًووَّنم اترنني ما أ    

شإ إًالكم ًؤظي ًيا ٔأمص    ، ُو

و  .مفن حصك إًىذاب وإًس ية ٔأثحؽ ُوإٍ  ٔأهَ ٕإما ٔأثحاع إلآيت ٔأو ٕإثحاع إٔلُوإء  :ُو

هِدؽْ  َِا َواَل ثَد ـْ هِح َن إْلَْمِص فَاث ٍة ّمِ ـَ َْيَاَك ؿىََلٰ رَشًِ ـَ ََُموَن( ) مُثه َج ـْ َ ٍَن اَل ً ِ َوإَء إَّله ُْ  َأ

 فٕاما رشًـة من إٔلمص وٕإما ٔأُوإء

 .إًىت ٍهنىى ؾن ٔأثحاؾِا  لك ما ًضاد إًىذاب وإًس ية فِو من إٔلُوإء: إ فٕاذً  
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ا فَجَ )كال   َُ ََْىٌَا ُْ ََااًت َأْو مُهْ كَائَُِونَ َومَكْ ِمْن كَْصًٍَة َأ َ يَا ت ا تَبْس ُ َُ  (اَء

 ة .ًـىن ونثريإ ٔأَُىٌا إًلصى إملىشت ة ،مك إخلرًبَ إًىت ًلعس هبا إًىرث  ُيا : مك  - 

ا : -  َُ ََْىٌَا ُْ ن كَْصًٍَة َأ  . ٔأى تـشإتيا جفاهئا ذِل إًـشإب إًضسًس َومَك ّمِ

يَا : -  ا تَبْس ُ َُ  إًحبٔس إًـشإب إًضسًس . فََجاَء

ََااًت َأْو مُهْ كَائَُِوَن : -  َ و إٌََي  ت و إًيوم َّنارإ .تَاات وكت إًحَات ُو  ، ٔأو مه كائَون وكت إًلَِوةل ُو

 ٔلَّنٌل ٔأوكات غفةل ، فٕاذإ ىزل إًـشإب هبم ىف ُشإ إًوكت وملاذإ ُشإن إًوكذان ؟ 

 .فال ٌس خعَـون ردٍ وال دفـَ وال جس خعَؽ إلًَِٓ إملزؾومة ؾيسمه ٔأن ثسفؽ ؾهنم ٔأو حصد  

 حني ًزنل إًـشإب ٔأٍن ُشٍ إلًَِٓ ٌَعس وإدلفؽ ؟! 

 . ًخـمل ٔأن إَّلى إثحـٍو َكن ُوى ال حلِلة هل ؛ سث من ذِل ىءمل حي 

ًِِمنَي( كال  َنه ُنيها َػا
ِ
اله َأن كَاًُوإ إ

ِ
يَا إ ْذ َجاَءمُه تَبْس ُ

ِ
 )فََما ََكَن َدْؾَوإمُهْ إ

 ٔأى دؿاؤمه    َدْؾَوإمُهْ : - 

يَا : -  ْذ َجاَءمُه تَبْس ُ
ِ
 ٔأى ؿشإتيا إًضسًس إ

ًِِمنيَ  -  َنه ُنيها َػا
ِ
اله َأن كَاًُوإ إ

ِ
 ب ٔأَّنم َكهوإ ػَمة ،فاؿرتفوإ تشِل حال ىزول إًـشإ : إ

 ًوىن ُشإ ال ًيفـِم فٕان سالؿرتإف إو إإلميان ىف ُشإ إًوكت ال ًيفؽ  

 وٕإذإ دصجت إًضمس من مغصهبا ..، وٕإذإ تَغت إًصوح إحلَلوم ، ٕإذإ ىزل إًـشإب  

 ..وسبٔل هللا ٔأن ًخوب ؿََيا ،  زالث ٔأوكات ال ًيفؽ فهيم إإلميان وال ثيفؽ فهيم إًخوتة  

ٔأى مفا َكن مهنم تـس ىزول إًـشإب ٕإال ٔأن ٔأكصوإ ؿىل ٔأهفسِم ابًؼمل وإًىفص ابهلل  َدْؾَوإمُهْ :فََما ََكَن  

 . ؾَاذإ ابهلل جي وؿال
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َِنَي (كال  ْم َوًًََْسبًََنه إًُْمْصَس ٍهَْيِ
ِ
ٍَن أ ْرِسَي إ ِ  ) فًََََْسبًََنه إَّله

 .ٔكن هللا ٔأكسم ٔأن ُشإ س َحسث  ،َلسم ٌ ِا ٔأُي إًـمل إًالم إملوظئَ إًالم ٌسمِّ   فًَسبًٔن :

ْم (؟ ما ُو  ٍهَْيِ
ِ
ٍَن أ ْرِسَي إ ِ   )فًََََْسبًََنه إَّله

َِنَي(ىف سورة إًلعط كال ثـاىل  ٔأًًضا وذِل  )َماَذإ َأَجْدمُتُ إًُْمْصَس

ُسَي فََُِلوُل َماَذإ أ ِجْدمُتْ ۖ(نٌل ىف كوهل ىف إملائسة   ُ إًصُّ َمُؽ إَّلله  ) ًَْوَم جَيْ

ُ ، ٌَمصسي وإملصسي ٕإًََ فِلؽ إًسؤإل    شإ ٌُ ُشإ ٌ  . . سبٔلسبٔل ُو

 

مْلٍ َوَما ُنيها غَائِِحنيَ "  كال  ـِ ْم ِت نه ؿََهَْيِ  " فَََيَُلعه

 ًيزربَّنم  : إًلط مبـىن إإلددار وإإلهحاء ٔأى : فَيلعن - 

 وَّلِل من إٔلدعاء إًضائـة ىف سورة ًوس  ؿَََ إًسالم 

ََْم َأْحَسَن إًَْلَعِط(ىف كول هللا ثـاىل  َ ُن هَُلطُّ ؿََ   )حَنْ

 إًلعط مبـىن إٔلددار ٔأى ٔأحسن إٔلددار ًوُس إًلعط مفصدُا كعة وىه إحلًكًة 

و ُيا معسر كطه   كععا ًوُس ُو مجؽ كعة  فاهلل جي وؿال ًلول : ُو

ملٍْ  -  ـِ ا ونيا هبا ؿاملني  : ِت  ٔأى ًيزربَّنم تبٔؾٌلهلم إًىت ْعَُو

 َة ؾيا مهنا ىء وما نيا غائحني ؾهنم ىف ٔأى وكت من إٔلوكات ٔأى ال ًغ  َوَما ُنيها غَائِِحنَي : - 

 .ٌسعصوإ متاما   -ٔأؾٌلل إًـحاد - وَّلِل إٔلؾٌلل

َمَُوَن (نٌل كال هللا ثـاىل  ـْ َ َخًِْسُخ َما ُنْيمُتْ ث َنه ُنيها وَس ْ
ِ
 )إ

 ٔأهت إَّلى حىذة وسرخم تـمكل تلوِل إبؾخلادك ترتوم ٔأهت حىذة ُشإ   

 .وهللا جي وؿال ًـمل ذِل  ، ا ٕإال ٔأن جس خًسخ ُشإ فلطإملالئىة ما ؿَهي

ـمل إًرس ؤأدفى   َوَما ُنيها غَائِِحنَي : و ؿَمي تشإت إًعسور ًو  تي هللا ًـمل ُو

 . وإملالئىة مـم ثلِس وجسعص وثًسخ لك ما ثفـُل
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َُِحونَ َوإًَْوْزُن ًَْوَمئِ " كال  َِئَم مُهُ إًُْمْف َُ فَب ًو  " ٍش إًَْحقُّ فََمْن زَُلََْت َمَوإِزًُي

 ٔأى وزن إٔلؾٌلل

 : د تثالث ظور مهناوىف إحللِلة ٔأن إًوزن ورد وور  -

 ومهنا وزن إًعح   -2وزن إٔلؾٌلل   -1

 .وإًثالزَ اثتخَ ابًس ية  ... ومهنا وزن إًضرط تيفسَ -3

 

 ٔأى ابًـسل إَّلى ال جور مـَ وال ػمل  َوإًَْوْزُن ًَْوَمئٍِش إًَْحقُّ :

 : َُ  ٔأى رحجت نفة مزيإهَ ابحلس يات ؾيس إًوزن  فََمن زَُلََْت َمَوإِزًُي

ئِ  َػ  َُِحوَن :فَب ًو وهبم َم مُهُ إًُْمْف  إملفَحون مبـىن إَّلٍن فازوإ مبعَوهبم وفصوإ من مُص

وتَ ؤأؾؼم معَوب ُو إجلية  فاملفَح ُو إَّلى فاز مبعَوتَ وفصّ   من مُص

 وسبٔل هللا ىل ًونك ذِل ٌوَمسَمني. . ؤأؾؼم ما ىف إجلية ُو رؤًة هللا جي وؿال 

وب ًُفصُّ مٌَ ىه إًيار ؾَاذإ  ابهلل جي وؿال  ؤأؾؼم مُص

 . -وسبٔل هللا ٔأن ىىون مهنم  -مفن زلي مزيإهَ فٕاهَ إملفَح إًفائز 

 

و َْ تـغ ٔأُي إًـمل ًشهص ٔأن إملفَحون ٔأظَِا من فَ  -  صلِا: ح إٔلرض ُو

 إملفَح ُو من ٌضق إًعفوف ىف إلٓدٍص ًَسذي إجلية ًلًوون ٔأن 

ِجُة إًزُّ ح تشِل ٔلهَ ٌضق إٔلرضوَّلِل ٌسمون إًفالّ  ـْ ًُْىفهاَر()ًُ ُم إ ََِغَغَ هِبِ ًِ إَع    ره

 ى َكفصإ تشِل ًغة .فسمّ  إًىفار مه إًزرإع ٔأى إًفالحني ٔلَّنم ًغّعون إًزرع
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َُِمونَ  "كال   َٓاَيِثيَا ًَْؼ وإ َأهُْفَسُِْم ِتَما ََكهُوإ ِتب ٍَن َدرِسُ ِ َِئَم إَّله َُ فَب ًو  " َوَمْن َدفهْت َمَوإِزًُي

 . ؾَاذإ ابهلل -ٔأى دفت موإٍزن حس ياثَ ورحجت موإٍزن سُئاثَ ومن دفّت موإًزيَ :  -

  موإرد إًِالك ًوم إًلِامة وحصماَّنم من إًيـمي  فبًٔوئم ًَوموإ ٔأهفسِم هَ  درسوُا إبرإدمه ٔأهفسِم 

إُن إًْمُ "   َو إًُْررْسَ ُُ ِِلَ  َِهِيْم ًَْوَم إًِْلَِاَمِة ۗ َأاَل َذ  ُْ وإ َأهُفَسُِْم َوَأ ٍَن َدرِسُ ِ  " ِحنيُ ٔأال ٕإن إًَْزاِِسٍَِن إَّله

وإ َأهُفَسُِم ِتَما ََكهُوإ ِتبآيَ فبًٔوئم  - ٍَن َدرِسُ ِ َُِمونَ إَّله  ٔأى ًؼَمون ابلآيت  : ثِيَا ًَْؼ

 وإًفـي ُيا مُضّن فـي ٔأدص

و ٔأَّنم َػَموإ ابلآيت مبـىن :   ًـىن لكمة إًؼمل ىف ٔأظي وضـِا إٌَغوى مبـىن إًيلط ُو

ا ؤأىىصوُا .   مل ًعَوإ هبا ٕإىل حسُا إملعَوب فاًؼمل ُيا  ؿّسى مبـىن حجسوإ ػَموإ هبا ٔأى حجسُو

 

 .و إًخضمني ابب ؾؼمي من ٔأتوإب إًخفسري وَّلِل إًخـسًة أٔ  -

ـمي ْعُل .  فاًخضمني : ُو ٔأن ًؤدي فـٌي مـىن فـٍي أٓدص ًو

ُصوََّنَا ثَْفِجرًيإ" مثي كوهل ثـاىل *  ِ ًَُفّجِ ُب هِبَا ِؾَحاُد إَّلله يًا ٌرَْشَ َْ  " َؾ

 ؿني إملاء إجلاًرة ، فلال " ٌرشُب هبا " ، فِي مه ٌرشتون ابًـني ؟!!فاًـني يه  -

 عحؽ ال ، ًوىن ملا ؿُّسي ُشإ إًفـي " ٌرشب " حبصف جص ال ًَزمَ يف إٔلظي ،ابً 

و مـىن إًرُشب ، ومـىن إًصّي  ، وإملـىن ٔأي : ٌرشتوإ حىت إًصّي .   ٔأّدى مـىًن أٓدص ، ُو

 

لول ثـاىل * َِ "  ًو اِج ـَ ىَل ِه
ِ
َجخَِم إ ـْ َ  " َػَََمَم ِثُسَؤإِل ه

 ًىن ُيا : سبٔل ٕإىل ! فٌحن يف إًضائؽ هلول : سبٔل ؾيَ ، -

 ثـّسى إًفـي " سبٔل " حبصف جص ًُس من ٔأظُل " ٕإىل " -

 ٕإًذإ مُضّن مـىن أٓدص ، ٔأي : تضمِا ٕإًََ .
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ََِاًل َما جَْضُىُصونَ " كال  ٌَِش كَ ا ـَ َْيَا ًنَُكْ ِفهيَا َم ـَ هامُكْ يِف إْلَْرِض َوَج  " َوًَلَْس َمىٌه

 ض ، وإٔلرض نٌل ثـَمون هصوًة ومؽ ذِل يه مخسوظة ٔأي مىٌّا ًنك يف إٔلر  ًولس مىٌامك : - 

 وفهيا مِاٍ ؤأَّنار ، ووضؽ هللا جي وؿال فهيا إجلحال إًصوإيس حىت ال متَس ،

 فِشإ متىني ًيا ًيـُش يف ُشٍ إٔلرض . 

ٌَِش ًوُس ذِل حفسة ، تي كال "  - ا ـَ َْيَا ًنَُكْ ِفهيَا َم ـَ  ،  ٔأي ٔأس حااًب ٌَـُش" : َوَج

ََِاًل َما جَْضُىُصونَ ىصوإ هـمة هللا ؿََنك ، ًوىٌنك " فًكن ؿََنك ٔأن جض   " كَ

ُىورُ "  فاًضىص كََي ، وإًضاهصون ٔأًضا كََي ، نٌل كال ثـاىل - ٌََِي ِمْن ِؾَحاِدَي إًضه  " َوكَ

 

َدَم فَسَ " كال  َٓ ْرََنمُكْ مُثه كَُْيَا ٌََِْماَلئَِىِة إْْسُُسوإ ِل  " َجُسوإَوًَلَْس َذََْلٌَامُكْ مُثه َظوه

 " َوًَلَْس َذََْلٌَامُكْ " إًصإحج يف ُشٍ إلًٓة ٔأن إًالكم لكَ لٓدم ؿَََ إًسالم ، ؤأن إمللعود تلوهل  -

ْرََنمكُْ أٓدم "  ٔأي : ذَلٌا ٔأابمك ٌََِْماَلئَِىِة إْْسُُسوإ" ٔأي ظورَنٍ ،  مُثه َظوه ٍص مُثه كَُْيَا   . هل تـس ذَلَ وثعٍو

 

 عاب ًيا ؟ًوىن ُيا سؤإل : ملاذإ إخل -

 ست إَّلًرة ،جِ ٔلن وجود إٔلظي ، ُو وجود ٌَفصع ، فدوجود أٓدم ؿَََ إًسالم وُ  -

 فكَّٔنم ِبَلَ ظاروإ يف حنك إملوجود . 

 وَّلِل تـغ ٔأُي إًـمل ، مثي إجن جٍصص وغرٍي ًلول :  -

ٌَ ٕإىل إخلَ  إملوجود )ٔأهمت( ، وإمللعود إًسَ  إملـسوم )أٓدم ؿَََ إًسالم( .  ٔأهَ دعاٌب موّج

خْتِ  "ورد مثي ذِل يف أًٓة سورة إًحلصة  - ٍَن إْؾخََسْوإ ِمٌنُْكْ يِف إًسه ِ َِْممُتُ إَّله  " َوًَلَْس ؿَ

 ُيا من إَّلي إؾخسى ؟ ُي مه إٍهيود الذٍن َكهوإ ؿىل ؾِس إًييب ٔأم سَفِم ؟ -

 إَّلٍن إؾخسوإ مه سَ  إٍهيود ، ًوىن إخلعاب َكن ٌَزَ  ؛ ٔلن أآبهئم فـَوإ ذِل ، 

ّحة هلم .ومه ٔأً  ًضا فـَوإ ذِل ، فكَّٔنا س ُ
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شٍ إًلاؿسة ثُـَيم يف إًىثري من أآيت إًلصأٓن .. -  ُو

َماِء "  * نٌل يف كول هللا ىَل إًسه
ِ
َخَوى إ ا مُثه إس ْ ـً َ ي َذَََق ًنَُكْ َما يِف إْلَْرِض مَجِ ِ َو إَّله ُُ 

َوإٍت  ْحَؽ َسَ نه س َ ُُ إ  "  فََسوه

 إٔلرض ٔأم ذَق إًسموإت ؟ فاًسؤإل ُيا : ٔأهيٌل ٔأواًل ذَق -

 إٔلرض ُذَلت ٔأوال غري مسحّوة ) ٔأي تال ٕإدصإج ماء ومصؾى ( ، -

ا" مث ُذَلت إًسموإت ، مث ُدحِت إٔلرض ؛ تسًَي كوهل ثـاىل   َُ َس َذِِلَ َدَحا ـْ َ  " َوإْلَْرَض ت

 . ٔأي تـس ذَق إًسٌلء

 

َدَم فََسَجُسوإ َٓ ٌََِْماَلئَِىِة إْْسُُسوإ ِل  ٔأي ؿىل سخِي إإلهصإم هل  : مُثه كَُْيَا 

ََُِس  -  تْ
ِ
اله إ
ِ
 ٔأي فامذثَوإ وْسسوإ ٕإال ٕإتَُس ، ٔأىب ٔأن ٌسجس حىرًبإ وؾياًدإ : فََسَجُسوإ إ

اِجِسٍنَ  -   ُيا كال س ححاهَ " مل ٍىن من إًساجسٍن   : ًَْم ٍَُىْن ِمَن إًسه

ونَ " ويف موإضؽ ٔأدصى كال  ـُ ُْم َأمْجَ اله  فََسَجَس إًَْماَلئَِىُة لُكُِّ
ِ
ََُِس إ ْ ت

ِ
 "  إ

 فِي ٕإتَُس َكن من إملالئىة ًُس خثٌاٍ مهنم ؟ -

 هلول  ٔأن ُياك ٔأهوإع ًإلس خثٌاء  إجلوإب :

 ُياك إس خثٌاء مذعي : مثي جاء إًلوم ٕإال محمس .. فػػ محمس من إًلوم  -1

 ٕإًذإ إإلس خثٌاء إملخعي : ٔأن ٍىون إملس خثىن من جًس إملس خثىن مٌَ .

ياك إس خثٌاء مٌلعؽ :  -2 و ٔأن ٍىون إملس خثىن من غري جًس إملس خثىن مٌَ ُو  ُو

 مثي : جاء إًلوم ٕإال تـرًيإ 

يا يف ُشٍ إلًٓة إإلس خثٌاء ، ُو إس خثٌاء مٌلعؽ ؛ ٔلن ٕإتَُس مل ٍىن من إملالئىة ، -  ُو

َِ "  تسًَي كوهل ثـاىل يف سورة إًىِ   ِّ ََُِس ََكَن ِمَن إًِْجّنِ فََفَسَق َؾْن َأْمِص َرت ْ ت
ِ
اله إ
ِ
 " إ
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ونَ ملاذإ كال هللا يف ُشٍ إلًٓة  " ؤأًًضا  - ـُ ُْم َأمْجَ  " ، فََسَجَس إًَْماَلئَِىُة لُكُِّ

 مؽ ٔأن إل يف ًفغ إملالئىة ثفِس إًس خغصإق وإًضمول وإًـموم فِىي َكفِة ؟! 

 هلول ٔأن لكمة " لكِم " ٔأثت ًخبٔهَس ٔأَّنم مل ًخزَ  وإحس مهنم ؾن إًسجود -

 ةل ؿىل ٔأَّنم ْسسوإ مصة وإحسة إمذثااًل ٔلمص هللا ؿىل إًفور ولكمة " ٔأمجـون " ٔأثت ٌدلال -

ا .  ـً  ًوُس ثخات

 

َُ ِمْن ِظنيٍ "   َُ َذََْلذَِِن ِمْن ََنٍر َوَذََْلذَ ْذ َأَمْصثَُم كَاَل َأََن َذرْيٌ ِمٌْ
ِ
َم َأاله جَْسُجَس إ ـَ  " كَاَل َما َمٌَ

 

 ثسخدًا من هفسَ ؛ : ٔأي ما ٔأحوجم وإضعصك ًـسم إًسجود ؛ ٔلهَ َكن  كال ما مٌـم - 

 .ٔلهَ ٔأىب وإس خىرب  

 إًـٌَلء ًلًوون ٔأن " ال " ُيا جسمى ال إًعةل ، ثبئت ًخبٔهَس إملـىن إملفِوم من إًفـي ،  ٔأال جسجس : - 

 

 وإس خسًوإ ؿىل ذِل تلول إًضاؾص :

 ثشهصُت ًَىل فاؿرتثِن ظحاتةٌ 

 وَكد مصمُي إًلَة ال ًُلعؽ

 

 . فػػ " ال ًُلعُؽ " ُيا مبـىن ٔأن ًخلّعؽ -

 

 فهيا دًَي ؿىل ٔأن إٔلمص ٌَوجوب ؛ ٔلن هللا ؿاكدَ ؿىل خماًفذَ . صثُم :مٕإذ أٔ  -

 كال ذِل رًدإ ؿىل ٔأمص هللا تلِاٍس فاسٍس   وذَلذَ من ظني : كال ٔأَن ذري مٌَ ذَلذِن من َنر -

 ؾن فضائي أٓدم . – ًـيَ هللا –من ِكَدِي هفسَ ، ففاضي تني ٔأظي ذَلَ ؤأظي ذَق أٓدم ، وْعى 
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ن إًعني معسر إإلهحات وإحلَاة ، إ إًعني ٔأفضي من إًيار حلِلة ، ف : -رمحَ هللا  –كال إجن نثري  -

 وإًيار معسر إًِالك ، وإًيار من دعائعَ إإًعُْش ؤأما إًعني فألظي فَِ إًصزإهة .

 

 مبا ال ًًُذَفش تَ ، شُشٍ إًلكمة فهيا ٔأمصإض نثرية ، مصض إًىرب وإإلهخفا كال ٔأَن ذري مٌَ :

ومة ،    وفهيا إًـجة ٔأهَ ٍصى حماسن ًيفسَ ًُس ًِا حلِلة ، نٌلالت مُو

  وإإلس خـالء ؿَََا ؾَاًذ ابهلل إإلابء إَّلي ُو رد ٔلمص هللاوفهي

 سة هلل ، ٔكهَ ًلول هلل تَسان كوهل وحاهل ٔأن هللا ًُس حىامي ، وفهيا 

 ابهلل .ؾَاًذ  –فىِ  ثبٔمصن ٔلْسس ملن ُو ٔأكي مِن ؟! 

 

َ ِفهيَا"   ِحطْ ِمهْنَا فََما ٍَُىوُن َِلَ َأْن ثََخَىربه ُْ اِغصٍِنَ  كَاَل فَا هَم ِمَن إًعه ه
ِ
 "  فَاْدُصْج إ

 ر .إحللرٍين إَّلًََني ، ولك من ٔأرإد ٔأن ًًذفش ابًحاظي فضبٔهَ ٕإىل إحللارة وإًعغا :إًعاغٍصن  -

 " ٔأن إملخىرٍبن ًحـثون ًوم إًلِامة َكَّلر يف ظورة إًصجال " .وَّلِل يف إحلسًر  *

 ؛ وَّلِل حّصم ٔأُي إًـمل إًلِاس ، ُو ٕإتَُسكِاًسا فاسًسإ وَّلإ ًلًوون ٔأن ٔأول من كاس *

  ُ  فاسًسإ . ـى ؿىل إًلِاس َني ثسخة ُشإ إٔلمص ؛ ٔلن ُشإ فـي ٕإتَُس وَكن كِاسَوه

 

ثُونَ "   ـَ ىَل ًَْوِم ًُْح
ِ
 "  كَاَل َأهِْؼْصِن إ

 إلمهال ٕإىل ًوم إًحـرفعَة من هللا إ

 ؿىل ٔأن إًىفار كس ًـَمون  تـغ إٔلمور وال ًيفـِم ،ويف ُشإ دًَي  -

 ٕإخلفٕاتَُس نفار ًـني ومؽ ذِل ًـمل ٔأن ُياك ٕإهل ؤأن ُياك ًوم تـر وحساب ...  
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 " إملؤمٌون من ٔأُي إٔلداين " وتـغ إًياس من إَّلٍن ٌسوغون ملسائي -

ؤمٌون مهم ؿىل ٔأن ُؤالء الكومدىن   تَ ...  ًـَمون ٔأن ُياك رب ًو

ىشتون ابًلصأٓن ... فٌلول ًِؤالء ًوىهنم   مفاذإ وسمهيم ؟؟؟ال ًؤمٌون ابًييب ٍو

 ال !ابًعحؽ مؤمٌون مسَمون ؟!!  

عوم إٍهنار  وً فَو ٔأن رج -  ،خعسق تفضي ماهل اًل ًلمي إٌََي ًو

و ًـمل ٔأهَ ًرصف ؾحادة ًغري هللا ومؽ ذِل ًفـَِا ، مفا حوكَ ؟ ُشإ َكفص ،    ُو

 ،  فـحادثَ ُشٍ ال ثُغِن ؾيَ صئ ، ومـصفذَ جلك ُشإ ال ثُغنِ 

 ومن ٔأجي ذِل َكن إًرشك من ٔأدعص إَّلهوب ، ملاذإ ؟

 م كس ثفـي ٔأؾٌلل نثرية ثضَُؽ لكِا ُحاًءإ ثسخة وكوؿم يف إًرشك .ٔله 

 

هَم ِمَن إًُْمْيَؼصٍِنَ "   ه
ِ
 " كَاَل إ

 ٔأي ًُيؼص ٕإىل ًوم إًلِامة حىت إًيفزة إٔلوىل إًيت ميوت فهيا لك إخلالئق  

حلى هللا جي وؿال وحسٍ ، ًلول : ملن إملكل إًَوم ؟  ًو

 

غري ٕإتَُس ، هككل إملوت ميوت وكت ؛ ٕإفادة ٔأن ُياك من ًُيَؼص ويف كوهل ٕإهم من إمليؼٍصن  -

 ، وَكملكل إَّلي ًيفخ يف إًعور ميوت مؽ إًيفزة ، فلك ُؤالء من إملُيؼٍصن . إًيفزة

 

َخِلميَ "   إَظَم إًُْمس ْ َسنه ًَُِْم ِِصَ ـُ  " كَاَل فَِدَما َأْغَوًْدَِِن َلَْك

 ًلول إٌَـني ثسخة ٕإضالِل ٕإايي حىت حصهُت إمذثال ٔأمصك ابًسجود لٓدم ،  -

 َُت  ٔأَن ؾن إًسجود ٔلجهيم أٓدم س خلمي ؤلِصفهنم ؤلضَهنم نٌل ضَٔلكـسن ًحِن أٓدم ؿىل ِصإظم إمل 
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 شإ ُو إًسخة ، سم إًسجود لٓدم ، إؾخلس ٔأن ُا ُظصد إٌَـني من إجلية ثسخة ؿمل -

 ًوُس ٔأن إًسخة إحللِلي ُو نرٍب وٕإابءٍ وؿسم إمذثاهل ٔأمص رتَ !

 

 َ من تـسٍ .فٌَل دصج مهنا ؿادى أٓدم ُشٍ إًـسإوة إًضسًسة ، وؿادى ذًرخ -

إ" وَّلِل كال هللا ثـاىل مشنًّصإ ًيا  - ٍُ ؿَُسوًّ ُشو ِ َعاَن ًنَُكْ ؿَُسوٌّ فَاخته َْ نه إًض ه
ِ
 " إ

ُت فاِنَ سربة جن ٔأيب من حسًر ، وإًًضا يف إحلسًر إَّلي يف مس يس إإلمام ٔأمحس  - ـْ كَاَل: َسِ

 َِ َْ َ ُ ؿََ ِ َظىله إَّلله َ ًَُلوُل: َرُسوَل إَّلله ْساَلِم؛ َوَسمله
ِ
َس هَلُ ِتَعصًِِق إال ـَ ، فََل َِ َس الجِْن أَٓدَم ِتبَْظُصِك ـَ َعاَن كَ َْ نه إًض ه

ِ
إ

َس هَلُ ِتَعصًِِق إًِِْ ـَ ، مُثه كَ ٍُ فَبَْسمَلَ َعا ـَ ْجَصِة، فَلَاَل: فَلَاَل: جُْسمِلُ َوثََشُر ِدًيََم َوِدٍَن أآَبئَِم َوأآَبِء َأِتََم؟ فَ

ٍُ فََِاَجَص، مُثه ُُتَا َعا ـَ َوِل، فَ هَما َمثَُي إًُْمَِاِجِص هَكَثَِي إًَْفَصِس يِف إًّعِ ه
ِ
اَءَك؟ َوإ َس هَلُ ِجُص َوثََسُع َأْرَضَم َوَسَ ـَ  كَ

ُس إًيهْفِس َوإًَْماِل، فَُذلَاثُِي فَُذْلذَُي، فَُذْيَىُح إًْمَ  ُس فََُِو ََجْ ُِ ْصَأُة، َوًُْلَسُم إًَْماُل، ِتَعصًِِق إًِْجَِاِد، فَلَاَل: ُُتَا

 ِ َي َذِِلَ ََكَن َحلًّا ؿىََل إَّلله ـَ : فََمْن فَ َ َِ َوَسمله َْ َ ُ ؿََ ِ َظىله إَّلله َس، فََلاَل َرُسوُل إَّلله َُ ٍُ فََجا َعا ـَ  َؾزه َوَجيه فَ

ِ َؾزه َوَجيه أَ  ْن غَِصَق ََكَن َحلًّا ؿىََل َأْن ًُْسِذَُلُ إًَْجيهَة، َوَمْن كُِذَي ََكَن َحلًّا ؿىََل إَّلله
ِ
ْن ًُْسِذَُلُ إًَْجيهَة، َوإ

ِ َأْن ًُْسِذَُلُ إًَْجيهةَ  َُ ََكَن َحلًّا ؿىََل إَّلله هُخ َُ َدإت ِ َأْن ًُْسِذَُلُ إًَْجيهَة، َأْو َوكََعْخ  " إَّلله

 

 ػِص َكن ٕإتَُس ! َجمي ُشإ فَِ دًَي ؿىل ٔأن ٔأول فامب ٔأغوًدِن :كال 

 . إجلِمَة إٔلوإئي يف إًلسر ُو ٔأن إٔلمص جربيّ ومشُة 

 

 ملاذإ ؟ ٔلهَ نفص إتخسإًءإ  ،وإٔلمص ًُس نشِل ، تي ٕإن هللا جي وؿال حصك ُسإًخَ ..  -

 حاهَ حىمي ًضؽ إًضئ يف موضـَ .فمل ٍىن ٔأُاًل ٌَِسإًة ، فِو س ح 

ُ ؿََهَْيَا ِجُىْفِصمِهْ "  كال ثـاىلنٌل   " تَْي َظَحَؽ إَّلله

ُ كَُُ " ونلوهل  ا َزإُغوإ َأَزإَغ إَّلله  " وهَبُمْ فَََمه
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 .ًِا  فمل ًوفلِم ًِا إلَّنم ًُسوإ حماّل  ، ٌَِسإًةمه ًُسوإ ٔأُال  ٕإذإً  -

 ٔأما ُؤالء إجلرًبون فِحخّجون ابًلسر ،  -

 "  ، وؾيس إملـعَة جربيّ ايّ سرال حىن يف إًعاؿة كوَّلِل كال تـغ ٔأُي إًـمل :  -

 " ٔأّي ٔأيُّ مشٍُة زإفق ُوإك متشُحت تَ ! 

 ومن إملوإك  إًيت ًدٌسر هبا إًـٌَلء ؿىل ُؤالء إجلرًبة : -

  دذي ؿىل جاًرخَ ويه حزن ، فبٔدصج س َفَ ًَبرهبا ، " ٔأن رجاًل جربايً 

 دًيار ! 1111: ٔأس خغفص هللا ، ؤأؾعاُا كال  ، ٔأنفصت ابًلسر !فلاًت : إثِق هللا ! 

 

ُس َأْنرَثَ " كال  َِِِْم َواَل َُتِ ائِ ْم َوَؾْن ََشَ ُْم ِمْن تنَْيِ َأًِْسهِيْم َوِمْن َذَِْفِِْم َوَؾْن َأًَْماَِّنِ ثُِهَنه َٓ  " مُهْ َصاِنصٍِنَ مُثه َل

ُْم ِمْن تنَْيِ َأًِْسهِيْم َوِمْن َذَِْفِِمْ  -  ثُِهَنه َٓ ُّسمه يف إلٓدصة ؤأرغهّبم يف إدلهَا  : مُثه َل  .ٔأي ٔأز

َِِِمْ  -  ائِ ْم َوَؾْن ََشَ  إًض هبات وأ ضـفِم يف ٕإرإدة إحلق ٔأحّسن هلم إًضِوإت ، وإريس هلم  : َوَؾْن َأًَْماَِّنِ

مُهْ َصاِنصٍِنَ  -  ُس َأْنرَثَ  .ٔأي موحسٍن  : َواَل َُتِ

 

 " كَاَل إْدُصْج ِمهْنَا َمْشُءوًما َمْسُحوًرإ"  

 . إملـَة إملشموم ، وإَّلءم : ٔأصس إًـَة إملشءوم : -

 إملعصود من رمحة هللا جي وؿال . :إملسحور  -

 

نيَ "   ـِ َ ِمٌنُْكْ َأمْجَ ـََم ِمهْنُْم َلَْمََلَنه ََجََّنه  " ًََمْن ثَِح

 ملاذإ ؟؟ص ... ئُيا حسث ثغاٍص يف إًضٌل -

 ظار تـغ تِن أٓدم ؿىل ظًصلذَ ومهنجَ ، ظاروإ ٔكَّنم مٌَ ومـَ يف معرٍي .ملا 
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ُِْر ِصئُْذَما" ٔأمص هللا أٓدم فلال مث  -  ََٓدُم إْسُىْن َأهَْت َوَزْوُجَم إًَْجيهَة فالَُكَ ِمْن َح  َواَي أ

ًِِمنيَ   ا َجَصَة فَذَُىوََن ِمَن إًؼه ٍِ إًضه ِش َُ  " َواَل ثَْلَصاَب 

 إًسىن ُيا مبـىن إإلكامة ، ًوُس إًسىون . إسىن : -

 مـياُا ًغة : إحلسًلة إملَّخفّة إٔلغعان . إجلية : -

 وسَت جٌّة ؛ ًىرثة ما فهيا من ٔأجشار ٌس خجّن هبا إملصء ، ٔأي : خيخفي تسإذَِا .* 

 وَّلِل سي إجليني جٌَيًا ؛ ٔلهَ ٌس خرت وال ٍُصى .* 

 وسي إجلن جًٌا ؛ ٔلَّنم ال ٍُصون .* 

  من إًعَحات من حِر صئامت ،ٔأي الك فالك من حِر صئامت : -

 تسًَي كوهل يف إلًٓة إٔلدصى " رغًسإ " ًـِن ُيُئًا سِال . 

ٌل ابلٔ  وال ثلصاب ُشٍ إًضجصة : - َّهنا هللا ؾزوجي هلٌل .فبٔمُص  لك من إًعَة ، وَّناٌُل ؾن جشصة ؾ

 * ًوىن ما يه ُشٍ إًضجصة ؟؟ 

َِ ِؿملٌْ " إًلصأٓن وإًس ية ؾن ذِل ، وإملشُة ؾيسَن يف إًخفسري سىت   " َواَل ثَْلُ  َما ًََُْس َِلَ ِت

 ًـِن ٕإن ٔألكامت مهنا تـس َّنيي ًىٌل ؾن إللٔك مهنا ،  فذىوَن من إًؼاملني : -

 فذىوَن كس ُتاوزمتا حسود هللا جي وؿال .

 

َما"  ثـاىل كالمث   ُِتِ َٓ ْحِسَي ًََُِما َما ُووِرَي َؾهْنَُما ِمْن َسْوأ َُ ًِ ََْعاُن   فََوْسَوَس ًََُِما إًض ه

ٍنَ   اله َأْن حَُىوََن َمَََىنْيِ َأْو حَُىوََن ِمَن إًَْزادِلِ
ِ
َجَصِة إ ٍِ إًضه ِش َُ ُّوُكَا َؾْن   " َوكَاَل َما ََّنَاىُكَ َرج

 إًوسوسة مـياُا إًعوت إخلفّي ، ٔأي لكمٌِل تعوت دفي . فوسوس هلٌل إًض َعان : -

 سوسة : يه ظوت وكؽ إحلًُّل تـضَ ؿىل تـغ .و * وإً

َُؼِص هلٌل ًَحسي هلٌل : -  ٔأي ً

 ٔأي ما ُسرت ؾهنٌل من ؾورإُتٌل . ما وري ؾهنٌل من سوءإُتٌل : -
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 ٔأي ؾن إلٔلك مهنا  وكال ما َّنانٌل رجىٌل ؾن ُشٍ إًضجصة : -

  ُي ثـَمون ما ُو سخة إٍهنىي وإًـةل ؟؟ٔأي  مَىني ٔأو حىوَن من إخلادلٍن : ٕإال ٔأن حىوَن -

 .يه ٔأال حىوَن من إملالئىة ، ونشِل ٔأال حىوَن من إخلادلٍن 

ـَ  -  خَ ، تي سوّغ ورّوج ؿَهيٌل إًوسوسة ، وٕإمنا إًـةل من إٍهنىي ،فـَي إٍهنىي تـةل ًُست يه ت

  َّنىى .ٕإمنا يه إٍهنىي ، ملاذإ ال ثفـي ؟؟ ٔلن هللا 

 لك ؿةل ًـَي هبا ، ثبئت ابًيلغ ؿىل ٔأظي إحلنك ، فِىي ؿةل ابظةل  وإًلاؿسة ثلول : -

 ثثخت ٕإما ابًيط ٔأو ابإلجٌلع حىت هلُس ؿَهيا ، ٔأما غري ذِل فِىي ؿةل ابظةل .وإًـةل 

شإ ُو ٔأول مسذي من مسإذي ٕإتَُس إٌَـني وثَحُسَ -  ُو

 من إحلق ، " حًزني إًحاظي يف ظورة إحلق ًخلدُل إًيفوس ، ومزجَ ثضئ  

 "دي إًحاظي إحملغ ٔلن إًيفس ال ثل 

شإ ما ًفـَوهَ إًَوم ، ًَخّسون إًحاظي زوب إحلق -  ُو

 مفثال راب إًحيوك ٌسموهَ " فائسة " -

 إًىفص ٌسموهَ حًصة إًفىص -

 إًغياء ٌسموهَ إًعصب -

 وؿىل ذِل فػػ ِكس .ٌسموهَ موضة وصئ جسًس ... إًخربج 

 

 

 كويل ُشإ وإس خغفص هللا يل ًونك ،،،ٔأكول 

 

 

 


